Bem-vindo ao tópico Encerramento do período.
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Neste curso, abordaremos como preparar e executar o fechamento do período
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Vamos imaginar que sua empresa prepare uma declaração financeira anual.
São necessários doze períodos contábeis para controle interno.
Portanto, você já criou novo banco de dados da empresa e definiu o exercício como o ano civil
e os subperíodos como meses.
A empresa não executará o processo de encerramento do período no fim de cada mês, mas
sim no fim do período contábil principal, ou seja, no fim do exercício.
Mesmo assim, existem muitas tarefas de encerramento do período que são executadas no fim
do mês. Por exemplo, todo mês é feita a reconciliação interna e emitida uma relação de
devedores com débitos pendentes.
É necessário muita preparação para o encerramento do período. O contador segue uma lista
de etapas para o encerramento do exercício.
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Vamos revisar o processo de encerramento do período. Enfatizaremos as diferentes ações
que um usuário deve executar no encerramento do mês versus no final de período.
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Aqui, você pode consultar a visão geral do processo de períodos contábeis. Há três estágios
no processo de períodos contábeis. Neste tópico focalizaremos o encerramento do período, o
estágio final do processo.
Inicialmente, vamos revisar cada etapa.
No primeiro estágio, definimos configurações para períodos contábeis. Definimos inicialmente
o período contábil principal para o exercício. Em seguida, definimos os subperíodos no ano
fiscal: anos, trimestres, meses ou dias.
A segunda etapa é o estágio operacional. No trabalho diário, inserimos documentos e
lançamentos contábeis manuais com uma data de lançamento que será automaticamente
registrada para o subperíodo apropriado. Os subperíodos permitem ao usuário controlar
lançamentos neles efetuados, assim, lançamentos mensais podem ser controlados.
O terceiro estágio abrange o que focalizaremos: o processo de encerramento do período.

4-3-5

Há quatro tarefas no encerramento do período.
Primeiramente, você modifica o status do período contábil para Período de Encerramento.
Esse status limitará quem pode lançar no período.
Em seguida, você executa as tarefas de encerramento do exercício, como a reconciliação.
Posteriormente, você utiliza a ferramenta de encerramento do período para encerrar o
período.
Essa etapa move todos os saldos das contas de demonstração de resultados para a conta de
resultado transportado e zera as contas de resultados.
Finalmente, você modifica o status do período para Bloqueado.
O processo de encerramento do período costuma ser feito ao final do período financeiro, cuja
extensão é de um ano. Você pode fazer isso utilizando a janela Encerramento do período.
No entanto, é possível também encerrar um subperíodo.
Analisaremos posteriormente, neste curso, os Status de períodos contábeis.
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Lembre-se de nosso exemplo de negócios. O período principal de sua empresa é de um ano,
mas você tem também subperíodos mensais.
Você decidiu não encerrar cada subperíodo, embora execute mensalmente tarefas de
encerramento do período.
Isso se deve ao fato de você utilizar os subperíodos principalmente para controlling interno.
Todos os subperíodos são encerrados quando sua empresa realiza o encerramento do
exercício.
Outras empresas podem decidir encerrar cada subperíodo já no respectivo final.
Uma vez que os subperíodos foram encerrados no decorrer do ano, a empresa então encerra
o último subperíodo do exercício.
Em qualquer um dos casos, para evitar que os usuários criem documentos para o exercício
anterior, você pode modificar o status do período que será encerrado para Período de
encerramento. Com isso, apenas usuários autorizados poderão lançar dados, documentos e
transações.
O principal objetivo do encerramento do período é preparar as contas para envio às
autoridades e isso envolve a reconfiguração da conta de demonstração de resultados para
zero, de modo que o período seguinte possa começar coletando novamente dados de
resultados que sejam relevantes para ele.
Em seguida, você encerra ou desativa os períodos de sublançamento no exercício,
bloqueia-os usando o campo Status do período, na janela Período contábil.
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Em uma empresa que encerra períodos em base trimestral e executa estoque permanente:
uma nota de entrega com grande quantidade de itens foi lançada em 31 de março.
A nota fiscal de saída referente a essa entrega foi emitida em 2 de abril.
Isso seria um problema no relatório de Demonstração de resultados referente ao primeiro
trimestre?
Precisamos considerar os efeitos desse cenário nos relatórios financeiros periódicos.
Vamos consultar os lançamentos contábeis manuais dos documentos que foram emitidos
em períodos diferentes, inclusive as contas envolvidas: a Entrega e a Nota fiscal de saída
com base nessa entrega.
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Inicialmente, na entrega – os custos da mercadoria vendida prejudicam a lucratividade no
período 1.
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Na nota fiscal de saída – as receitas são contabilizadas para o período 2.
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Isso é refletido nos relatórios financeiros periódicos. Se a empresa está encerrando períodos e
relatórios em base trimestral, ela apresenta "perda" no período 1 e "ganho" no período 2.
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Portanto, uma das tarefas de encerramento do período será: para assegurar que você fature
todas as entregas no mesmo período.
Nos próximos slides, analisaremos as tarefas necessárias à preparação para o encerramento
do período e do exercício.
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A seguir são apresentados alguns exemplos de Tarefas de encerramento do período:
Certifique-se de que todas as transações de final de período foram lançadas apropriadamente,
inclusive ajustes e acréscimos.
Registrar todos os pré-lançamentos contábeis.
Reconciliar internamente as contas de compensação de despesas. É recomendável que você
as reconcilie regularmente ao final de cada mês; caso contrário, haverá um grande número de
transações para reconciliar ao final do exercício. Para simplificar esse processo, você pode
executar reconciliações automáticas.
Imprima os relatórios:
Balancete (saldo de cada conta e status atual).
Vencimento de obrigações de fornecedor e Vencimento de contas a receber de cliente para
reconciliar contas a receber com o Razão.
Verificação de estoque para reconciliar o estoque com o Razão.
Todos os balanços financeiros.
Revisar a lista de itens pendentes e encerrar os documentos quando for possível.
Finalmente, faça um backup do banco de dados e coloque-o em local de depósito externo.
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Eis alguns exemplos de tarefas de encerramento do exercício:
Lançar alguns créditos de liquidação duvidosa que podem ser considerados irrecuperáveis.
Lançar diferenças de tipo de câmbio e diferenças de conversão.
Lançar transações finais para o período em todos os módulos e algumas inserções de ajustes
finais no Razão.
Encerrar o último período do exercício
Imprimir alguns relatórios, como balancete final detalhado e balanço financeiro.
Configurar novo exercício (se você já não tiver feito isso).
Novamente, você deve fazer um backup. Desta vez, para gravar o status do exercício anterior.
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A etapa seguinte no processo de encerramento do período é executar a ferramenta de
encerramento do período e em seguida modificar o status do período contábil.
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Após as tarefas de encerramento do período serem concluídas, estaremos prontos para
executar a ferramenta de encerramento do período para encerrar o exercício.
Isso vai zerar todos os saldos da conta de demonstração de resultados para a conta de
resultado transportado. A conta de resultado transportado é uma conta de Balanço no nível
Capital e reservas. Capital e reservas é chamado de capital próprio em algumas localizações
como nos Estados Unidos.
Após o encerramento do período, a conta de resultado transportado conterá o lucro total
acumulado antecipado. O período seguinte pode ser iniciado coletando lucros e perdas
relevantes para o período.
Você encerra ou desativa os subperíodos contábeis no exercício bloqueando-os.
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Com a ferramenta de Encerramento do período, você pode selecionar períodos e contas de
demonstração de resultados e especificar contas de saldo transportado e de encerramento do
período. Ao executar o encerramento do período, o sistema gera uma lista de propostas para
entradas de encerramento. Você pode aceitar cada proposta individualmente.
Eis um exemplo de conta.
Quando executamos a ferramenta de encerramento do período para a conta de despesas de
água, obtemos uma proposta para inserção de encerramento.
A ferramenta de Encerramento do período é encontrada na área Ferramentas do módulo
Administração.
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Quando você aceita a proposta para a conta, duas transações são criadas para cada conta e
dois lançamentos contábeis são automaticamente criados para refletir essas transações.
Desse modo, os relatórios financeiros ficam corretos em ambos os períodos.
No primeiro lançamento contábil manual, o sistema transfere o saldo da conta, das contas de
despesas e receitas para a conta de Encerramento do período, no mesmo dia (o último dia do
período). Isso zera os saldos das contas.
A conta de encerramento do período é uma conta temporária ou de compensação que retém o
saldo até o começo do novo período.
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O segundo lançamento contábil manual é criado ao mesmo tempo que o primeiro, no entanto,
o segundo lançamento contábil manual tem a data do primeiro dia do período contábil
subsequente.
No primeiro dia do período contábil subsequente, o sistema transfere o saldo da conta
Encerramento do período para a conta de Resultado transportado.
Agora, a conta de Resultado transportado, que é uma conta de Balanço, contém o lucro
acumulado antecipado.
Você pode reconhecer lançamentos contábeis manuais lançados pela ferramenta de
encerramento do período, porque eles têm a origem "BC". No relatório de balanço, você
poderá escolher posteriormente se inclui ou exclui esses tipos de transações, marcando o
campo de seleção Adicionar saldos de encerramento.
Se você fizer lançamentos depois da inserção dos saldos transportados, precisará repetir a
rotina de encerramento do período para incluir esses lançamentos subsequentes.
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Vamos revisar os status disponíveis para períodos contábeis.

A janela Períodos contábeis fica em Inicialização de sistema no módulo Administração.
Por exemplo, se analisarmos o gráfico, veremos o exercício corrente. Atualmente estamos no subperíodo 3. O
subperíodo atual está desbloqueado.
No trabalho diário, quando um período contábil está Desbloqueado, qualquer pessoa pode lançar transações com
data de lançamento que fique compreendida entre o início e o término do período.
Ao final de um período contábil, depois que todas as transações comerciais pertencentes a esse período forem
lançadas pelo sistema, você pode bloquear o período de modo que nenhum lançamento adicional possa ser feito
por algum usuário.
Nós clicamos na seta de conexão para o período que quisermos bloquear. E modificamos o status do período de
Desbloqueado para Bloqueado.
Se analisarmos o primeiro subperíodo do exercício corrente, veremos que ele está bloqueado, o mesmo
acontecendo com os subperíodos do ano anterior, exceto o subperíodo 12.
Durante os primeiros períodos do novo exercício, você poderá precisar fazer lançamentos para o encerramento do
exercício anterior. O motivo disso é que o período final do ano anterior (subperíodo 12) tem o status de "Período de
encerramento".
Como acontece com Desbloqueado e Bloqueado, você pode configurar o status do período para
Desbloqueado exceto vendas. Se um período tiver esse status, usuários autorizados poderão lançar algum
documento ou lançamento contábil manual para o período, com exceção de documentos do menu Vendas C/R.
Período de encerramento. Se um período tiver esse status, somente pessoas autorizadas poderão lançar
transações para o período.
A autorização "Status do período: Período de encerramento” é definida utilizando Administração
Inicialização
Autorizações Autorizações gerais.
de sistema
O sistema pode automaticamente mudar o status para Período de encerramento se você marcar o campo de
seleção na tela de períodos contábeis.
Subperíodo 12 do exercício anterior e subperíodo 2 do presente exercício têm o status Período de
encerramento.
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Estes são os principais pontos abordados:
Você pode executar o processo de encerramento do período ao final de cada subperíodo e ao
final do principal período contábil (o exercício) ou você pode esperar para executar o
encerramento do período até o final do principal período contábil. Isso encerrará não somente
o período principal, mas também todos os subperíodos.
Há quatro tarefas no encerramento do período: modificação do status do período contábil para
Período de encerramento; execução das tarefas de final de exercício, como reconciliação;
utilização da ferramenta de encerramento do período para encerrar o período e modificação
do status do período para Bloqueado.
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A ferramenta de encerramento do período irá zerar os saldos das contas de resultados,
transferindo os saldos para a conta de resultado transportado. A conta de resultado
transportado é uma conta de Balanço no nível Capital e reservas.
Dois lançamentos contábeis são criados automaticamente para cada conta:
Em primeiro lugar, o sistema transfere o saldo das contas de despesas e receitas para a
conta de Encerramento do período no último dia do período.
Em segundo lugar, o sistema transfere o saldo da conta de encerramento do período para a
conta de resultado transportado no primeiro dia do período contábil subsequente.
Você pode definir o status do período como um dos quatro dos seguintes modos: Bloqueado,
Desbloqueado exceto vendas, Encerramento do período e Bloqueado.
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Você concluiu o tópico do processo de encerramento do período. Obrigado pela participação.
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